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یک زن عرب حرف می زند
داریوفو /فرانکا رامه

ترجمه :الیاس قنواتی /فرزانه قنواتی

دربارهی ترجمه:
الزم به ذکر است که منت کنونی از انگلیسی ترجمه شده است و در منت انگلیسی هیچگونه ارجاع

و پانویسی وجود نداشت ،اسامی شخصیتهای تاریخی ناقص و گاه با امالیی غلط آورده شده
بودند .پس سعی کردم مروری بر تاریخ سیاسی آن سالهای خاورمیانه داشته باشم که اشارات را

دریامب تا بتوامن پانویسهایی برای درک بهتر اثر اضافه کنم .این مهم تا حدودی محقق شد؛ جز در

چند موردی که همهی تالش من در شناختشان بینتیجه ماند .از این رو خواهش دارم آنها را بر من
ببخشید.

از رفقایی که در راه ترجمهی این اثر همراهم بودند کمال تشکر را دارم" .نوال دهنوی" و همچنین

"فرزانه شیرعلی" که زحمت طراحی جلد را عهدهدار شد.

										

الیاس قنواتی
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معرفی:

در آغاز سال  ،1970تصمیم گرفتیم منایشی در خصوص مقاومت فلسطین داشته باشیم .که

"فداییان" نامیده شد.

این مساله من را درگیر کرد پس برای دیدار از یک اردوگاه پناهندگان به لبنان سفر کردم .مسئولین
کمپ حدود یکصد نفر را گرد هم آورده بودند.

ایدهی ما این بود که دوازدهتایی جوان را انتخاب کنیم تا برای اجرای منایش با ما به ایتالیا بیایند؛
برای خواندن آوازها و اجرای اشعار .آنها بازیگران اصلی این منایش بودند ،قرار بود متام ایتالیا را با

تور سفر کنیم و در بیش از صد مکان مختلف اجرا داشته باشیم.

من پای صحبتهای تعداد زیادی از افراد حاضر در اردوگاه مینشستم؛ اما به طرز عجیبی هیچکدام
از آنها زن نبودند ،با وجود اینکه زنان زیادی در چادرها حضور داشتند .بعضی با کودکی در بغل و
بعضی دیگر بسیار جوان بودند؛ باید بگویم بسیاری از آنان خوانندگان شگفتانگیزی بودند.

پرسیدم" :آیا ممکن است یکی از آنها را برای اجرای منایش به ایتالیا دعوت کنیم؟" پاسخ دادند:
"غیرممکن است .دختران در این دوره کارهای بسیار بزرگی اجنام میدهند ،گذشته از مشکالت

سازماندهی ،مشکل دیگری هم وجود دارد که توضیحش کمی دشوار است".

در صحبت با یکی از مسئولین اردوگاه به او گفتم" :آیا درست متوجه شدهام که شما برخالف همهی

حرفهایتان دربارهی آزادی زنان ،وقتی پای بحثی جدی در میان باشد ،این آمادگی را ندارید که
زنانتان را آزاد بگذارید و ترجیح میدهید آنها را در پستو و دور از چشم نگه دارید؟" جواب داد:

"شاید حق با شما باشد ،برای ما مشکل آزادی زنان احتماال بزرگترین مانعی است که باید بر آن
چیره شویم".

در نزدیکیام زنی نشسته بود که کودکی را در آغوش داشت .به نظر خسته میآمد ،وقتی از او
خواستم دربارهی خودش چیزی برایم بگوید ،سرش را تکانی داد انگار می خواهد بگوید چیزی
برای تعریف کردن ندارد.

مدت کوتاهی پس از بازگشتم به میالن ،رفیقی از بیروت برایم نواری فرستاد؛ صدای ضبطشدهی
زنی بود که به زبان عربی صحبت میکرد .نوار را رونوشتبرداری و ترجمه کردم.

این متام صحبتهای آن زن است.
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من رفیقی هستم که سواالت شما را در اردوگاه بیجواب گذاشتم .حاال میخواهم دربارهی خودم
برایتان بگویم .من اصالتا بدوی 1هستم ،اهل قبیلهی مونچم 2.مادرم ،مانند متام بادیهنشینان،

سالهای زیادی در چادر زندگی میکرد؛ در کوچ بین طول و عرض وادی اردن .بعد به دام عشق
دهقانی گرفتار شد ،با او ازدواج کرد و اینچنین من در میان چهار دیوار به دنیا آمدم ،در کلبهای
سنگی.

من از کار زنان دهقان متنفر بودم ...این چه زندگیای بود؟ مردن از فرط خستگی ،مانند حیوانات،
همیشه گرسنه برای نان ،همیشه گرسنه برای خواب .زنان بیوقفه زیر بار همهی این مشکالت

بودند؛ همیشه دو برابر خم میشدند؛ خم میشدند که زمین را از علفهای هرز پاک کنند ،خم

میشدند که محصول را جمع کنند ،خم میشدند که از چاه آب بکشند ،خم میشدند که [چیزی] را
بشویند ،خم میشدند که خمیر نان را ورز دهند ،خم میشدند در مقابل روحانیان ،در مقابل اربابان،
در مقابل شوهرانشان ،حتی در مقابل فرزندانشان خم میشدند که پستان در دهانشان بگذراند و به
آنها راه رفنت بیاموزند.

مادرم در جوانی زنی قدبلند و خوشهیکل بوده ،اما حاال پوستش ترکخورده و خشکیده شده بود،
همچون تکهای ِگل.

هر از گاهی با یادآوری روزهایی که به عنوان یک بدوی زندگی میکرد ،آه میکشید .به من میگفت:
نشین عرب گفته میشود.
 -1بدویها به مردم نیمهکوچگر بادیه
ِ
 Monchem -2قبیلهای با این نام در قبایل عرب وجود ندارد .احتمال میرود در پروسهی رونوشتبرداری اشتباه
شنیداری رخ داده باشد.

5

"مردان با زنانشان مثل ملکهها رفتار میکردند ،مراقب بودند که زنان خیلی کار نکنند ،چون کار
تو را پیر و زشت میکند پیش از آن که زمانش رسیده باشد .منیگذاشتند ما بار سنگین حمل کنیم.

میگفت" :ما همیشه لباسهای سبک میپوشیدیم ،باد در لباسهایمان میدمید و ما را خنک نگه
میداشت .نقش ما در زندگی این بود خوب بخوانیم و بهتر برقصیم .شادمانه بخندیم و دربارهی
چیزهای پیش پا افتاده حرف بزنیم .یک زن هرگز نباید خیلی باهوش به نظر میرسید".

و اما یک روز کاروان بادیهنشینان در نزدیکی اردوگاه ما توقف کرد و من آن "ملکههای" معروف
را دیدم! زنان بیچارهای بودند که همه لباسهایی مندرس به تن داشتند .همراه با کودکانی که در

اطرافشان پرسه میزدند .بدیهی بود که زندگی تاسفباری داشتند .شاید بگویید که مادرم ختیلی
قوی داشته؛ اما من از او نیز پیشی گرفتم .هیچوقت شانس بازی کردن در نقش ملکهی بادیهنشین

را از دست منیدادم .با اینکه هنوز دختر کوچکی بودم بهتر از هر بادیهنشین دیگری اسبسواری

میکردم .من حجاب قبیلهی مادرم را میپوشیدم ،حجابی که از پشت آن صورت زنان پیدا بود ،و
صورمت را با آرایش سفید میکردم .همه فکر میکردند دیوانهام.

به مدرسهای در نزدیکی روستا میرفتم ،چون از درس خواندن لذت میبردم و نسبتا باهوش
بودم .تا کالس ششم خواندم .از کار در مزرعه متنفر بودم .حاضر بودم دست به هر کاری بزمن تا فقط

از آن زندگی حیوانی فرار کرده باشم .زیرا در آخر سرنوشتم ازدواج با یک دهقان میبود ،او پول

و پلهی اندکی داشت ،اما به هر حال دهقان بود .در یکی از یکشنبههای شانزده سالگیام جشن
بزرگی در میدان محلی برگزار شد .اسبسوارانی از خارج آمده بودند و سوار بر اسبهایشان حرکات

خیرهکنندهای اجرا میکردند .در آن میان مردی بود سر تا پا مشکیپوش؛ ایستاده بر گردن اسبش،
با قدرت میتازاند ،و با تفنگی زیبا و نقرهای در هوا شلیک میکرد .با خودم فکر کردم این مرد من
است .و با او ازدواج کردم .بگذریم از جزییات و ترفندهایی که برای به دست اوردن او بکار بستم.

او قوی و بسیار جذاب ،اما بسیار از فرهنگ به دور بود .او یک فاجعه محسوب میشد .تنها چیزی

که برایش اهمیت داشت تفنگ نقرهای ،اسبش و کارهای منایشی بر پشت اسب بود .ما در روستای
او ازدواج کردیم .و من سوار بر اسبم از راه رسیدم ،اسبی که او به جای حلقهی نامزدی به من داده

بود ،این اسب نامزدی من بود ،اعضای خانواده و بستگان با هم خوشوبش کردند ،طبق رسم و
رسوم و بعد جشن عروسی برگذار شد .آنها با رقص آغاز کردند .من عاشق رقصیدن بودم ،همهی
مردان از من تقاضای رقص میکردند.

بعد بازی "لگد کردن" شروع شد .در این بازی شوهر باید سعی کند تا پای زن خود را لگد کند ،به

عنوان نشانهای از قدرت و تسلط مرد بر همسرش .این یک بازی بود؛ یا من اینطور فکر میکردم!
اما یکباره متوجه شدم شوهرم برای این کار تالش زیادی به خرج میدهد .خانوادهاش هم به طرز
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عجیبی عصبی به نظر میرسیدند .من توانستم از مسیر ضربهی او جا خالی بدهم ،اما در آخر او

تنهی محکمی به من زد و بعد بنگ! پایم را لگد کرد .بالفاصله عکسالعمل نشان دادم و لگدی

حوالهاش کردم! صدای انفجار خندهی مهمانان به گوش رسید اما اقوام او منیخندیدند .خب من
فکر میکردم آنها حس شوخطبعی ندارند؛ و فکر میکردم چیزی بیش ازاین نباشد.

از مادرم شنیده بودم در بسیاری از روستاهای داخل [فلسطین] رسم است که شوهر باید شب

عروسی و پیش از معاشقه همسرش را کتک بزند ،معنای کتک زدن برای او این بود که مرد است،
رییس است ،و این چیزی است که زنش باید هر زمان که از خط خارج میشود انتظارش را بکشد.

هرگز گمان منیکردم این رسم هنوز در روستای شوهرم پابرجا باشد .اما زمانی که به اتاق خوامبان در

طبقهی باالی خانهی مادرش میرفتیم متوجه شدم شوهرم کمی مشوش است .وقتی تنها شدیم،
گفت" :اینو میدونی که من باید االن تو رو کتک بزمن؟ اما نگران نباش ،منیخوام محکم بزمنت،
فقط تو باید داد بزنی و گریه کنی تا اونا بتونن از طبقهی پایین صداتو بشنون".

"چی؟ تو دیوونهای؟ دستتو روی من بلند کن تا این ظرف مسی رو روی سرت خرد کنم".

رسم ماست ،من باید بزمنت .آبروی من تو روستا به این بستگی داره".
"سعی کن بفهمی ! این ِ

"آبروت بره به درک .شما یه مشت غارنشینید ،اگه انگشتت به من بخوره میکشمت ".برای اثبات

حرفم ظرف مسی را برداشتم و آمادهی پرتاب به مست سرش شدم .او گریه کرد" .تو نباید اینطور با

من رفتار کنی!" حاال او داشت التماس میکرد" :خواهش میکنم ،فقط بخاطر من اینکارو بکن.
متام کاری که باید بکنی اینه ،یه کم داد بزنی و گریه کنی .من روی تشک ضربه میزمن ،اینجوری"...
"نه .اگه بخوای من روی تشک میکومب و تو میتونی گریه کنی! یاال! جیغ بکش".

روختتی را برداشتم و پارچهی کتان بزرگی را دیدم که به اندازهی نصف ملحفهی ختت از این سر به

آن سر ختت پهن شده بود.

"این دیگه چیه؟"

"برای نشون دادن"

"نشون دادن چی؟"

"فردا صبح این پارچهی خونی از پنجره آویزون میشه ،تا متام روستا اونو ببینن و بفهمن که تو باکره
بودی".

نتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم .ظرف مسی را به مستش پرتاب کردم .ظرف به سرش خورد،

نعرهای کشید و خون از پیشانیاش جاری شد .آنوقت پارچهی کتان را پاره کردم و فریاد زدم" :بیا
بگیر ،ازش استفاده کن ،خون خودتو بریز روش ،مرتیکهی احمق!"

همان حلظه مادرش وارد شد .زنی وحشتناک ،چاق و قدکوتاه ،من از زمانی که به آجنا آمده بودم
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هنوز لبخندش را ندیده بودم.

مادرش گفت" :چرا اینقدر طولش میدی؟ چرا منیزنیش؟"

"اجازه منیده"

"'در این صورت برادراتو میفرستم باال تا له و لوردت کنن .میگم از خونه پرتت کنن بیرون ،چون

مردی که ختم نداشته باشه تو این خونه جاش نیست"

یکباره شوهرم دیوانهوار فریاد زد ،از جا پرید و افتاد به جامن مرا به شدت میزد انگار قصد جامن را
کرده بود .حتی نتوانستم جیغ بزمن و برای اولینبار بود که لبخند مادرشوهرم را دیدم؛ او حاال دیگر

خوشحال بود.

بیوجدان مرا له کرد .متام بدمن کبود شده بود .اما کمی که گذشت به من نزدیک شد تا مرا ببوسد و با
من معاشقه کند ،چنان لگدی به شکمش زدم که مثل سگی عقیمشده واقواقکنان شروع به باال

آوردن کرد.

دیگر بسم بود .در تاریکی شب به اصطبل رفتم ،اسبم را زین کردم و به دل تاریکی زدم .تفنگ
نقرهای شوهرم را هم با خود بردم.

سپیدهدم در گذرگاه کوه ایستادم .در دامنهی کوه گروهی از مردان را دیدم که سوار بر اسب به طرف

من میآمدند .آنها آدمهای شوهرم بودند .اقوام و فامیل او که برای گرفنت من میآمدند.

تفنگم را به مستشان نشانه گرفتم و ماشه را چکاندم .با گلولهی سوم یکی از اسبها را زدم که همراه

با سوارش به زمین خورد .نکشتمش ،فقط زخمیاش کردم ،این باعث شد آنها بایستند .دور زدند
و رفتند .سریعتر از آنچه میآمدند برگشتند .ارزش یک اسب برای آن حرامزادهها بیشتر از یک زن
فراری بود.

به شهر برگشتم و در بیمارستانی به عنوان دستیار پرستار مشغول به کار شدم .به صراحت میگویم

در اوایل به عنوان نظافتچی کار میکردم .آنهایی که فهمیده بودند از دست شوهرم فرار کردهام ،به
من به چشم فاحشه نگاه میکردند .با این حال مرا در بیمارستان نگه داشتند .چون پیدا کردن زنی
برای شیفت شب ،کار آسانی نبود .بعضی بیماران حتی اجازه منیدادند به آنها دست بزمن .اما با این
همه سختی و مشقت از کار کردن در آن بیمارستان لذت میبردم و بعد از چهار سال توانستم مدیر

آن بخش شوم.

در زمان جنگ سینا 3و پیروزی اسراییل من در فلسطین نبودم .در مصر بودم و به مدت سه سال آجنا
 -3جنگ  ۱۹۵۶فرانسه و انگلیس ،در اجرای یک نقشهی مفصل جهت آغاز یک جنگ هماهنگشده به شکل
سری بر ضد مصر با اسراییل تبانی کردند ،آنها به بهانهی آنکه آزادی کشتیرانی در کانال سوئز تامین شود به
منطقهی کانال سوئز و مصر حمله کردند .در نتیجه اسرائیل به سوی کانال سوئز پیشروی کرد .این جتاوز که به جنگ
سینا معروف شد به اشغال غزه و صحرای سینا به مدت  4ماه منجر شد.
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پرستاری عمل
ماندم .از طرف بیمارستان من را به اسکندریه 4فرستاده بودند تا یک دورهی ویژهی
ِ
و جراحی را بگذرامن.

مدتی بود که کمونیست شده بودم و با رفقای مصریام فعالیت مخفی میکردیم .سالها بود
که حزب کمونیست 5به شکل رمسی در مصر وجود نداشت؛ در حقیقت زمانی که ناصر( 6به لطف

طبقهی کارگر و دهقانان روی کار آمد) و قدرت را به دست گرفت ،اولین کاری که اجنام داد این بود
که کمونیستها را وادار به احنالل حزبشان کرد .درواقع پرولتاریای مصر باور داشت که رهبران

آنها حزب را پابرجا نگه میدارند حتی اگر به معنای رفنت در خفا باشد .اما تعداد زیادی از رهبران در
نهایت به حزب ناصر پیوستند .گرچه حزب از هم پاشیده بود ،اما با این حال ،بخش بزرگی از بدنهی

حزب و بعضی از رهبران شکست را نپذیرفتند و با سرسختی به مبارزه ادامه دادند.

ماموران ناصر کارشان را خوب بلد بودند ،جاسوسهایشان در همه جا حضور داشتند .و هر روز

کمونیستها را بازداشت میکردند .من هم دقیقا دو سال بعد از ورودم به مصر بازداشت شدم.،

آنها مرا در قلعهی نظامی اسکندریه زندانی کردند .این قلعهی نظامی در میان کانال آبی بود که به
بندرگاه میرسید .یک روز صبح از خواب بیدار شدم و قلبم تقریبا در حال انفجار بود .میتوانستم
صدای گروهی را بشنوم که سرود انترناسیونال میخواندند.

فریاد زدم" :چه خبره؟ انقالب شده؟"

بلند شدم و از پنجرهی سلولم به بیرون نگاه کردم.

یک ناو بزرگ جنگی را دیدم که روی کانال پیش میراند و یک پرچم سرخ باالی آن در اهتزاز بود.
این کشتی احتاد جماهیر شوروی بود .این کشتیای بود که برژنف 7را آورده بود تا با ناصر مالقات

کند.

زندانیان سیاسی بسیاری در زندان بودند .آنها فریاد میزدند ،ناسزا میگفتند ...اما سرود
انترناسیونال گروه ناصر به کار خودش ادامه میداد و صدای آنها را خفه میکرد .منیتوانستم

جلوی اشکهایم را بگیرم .چطور ممکن بود؟ برژنف ،که باید کمونیست میبود ،ناصر را در آغوش
گرفت ...و با او معامله میکرد ...و من آجنا بودم ،یک کمونیست؛ به زجنیر کشیدهشده در یکی از

زندانهای ناصر...

 -4اسکندریه شهر بندری مهم و دومین شهر بزرگ مصراست.
 -5حزب کمونیست مصر  -در دهههای اول قرن بیستم آغاز به فعالیت کرد و پس از ممنوعیت مخفیانه به کار خود
ادامه داد تا هنگام انقالب سال  ۲۰۱۱که مجددا فعالیت علنی حزب در میدان حتریر رقم خورد.
 -6جمال عبدالناصر  -دومین رییسجمهور مصر ،که از  ۱۹۵۶تا هنگام مرگ در  ۲۸سپتامبر  ۱۹۷۰قدرت را در
دست داشت .او رهبر انقالب ۱۹۵۲خوانده میشد که منجر به سرنگونی پادشاهی خاندان محمدعلی شد .وی
اولین رییسجمهور مصر ،محمد جنیب را در حبس خانگی قرار داد و خود به جای او نشست.
 -7لئونید برژنف سیاستمدار و دبیرکل کمیتهی مرکزی حزب کمونیست احتاد شوروی از سال  ۱۹۶۴تا ۱۹۸۲
بود.
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بعد از شکست در جنگ سینا و بحران ناصر ،عفو عمومی دادند و مرا آزاد کردند .به خانه برگشتم ،یا
تقریبا نزدیک به خانه ،مست اردنیهایی که در کرانهی رود اردن بودند.

بعدها من وارد جبههی دموکراتیک خلق شدم 8.جایی که چند تن از رفقایم نیز بودند .ولی ماندن
در آجنا کار سادهای نبود .فقط ده نفر از ما زن بودیم .قشر بورژوای جامعه ما را آشغالهای هرزه

لقب داده بود .حتی مردم فرودست هم نسبت به ما نظر مثبتی نداشتند .از دید اعراب زنان انقالبی

زنان بیارزشی هستند .اما ما توجهی به آنها نداشتیم .ما در یک شهرک چادرنشینان کار میکردیم.
مراقب بیماران بودیم و کارهای تبلیغاتی نیز اجنام میدادیم.

بعد نبردَ 9ا ّمان 10درگرفت .ما زنان در تیراندازی هم شرکت میکردیم .خیلی از زنان از ما پیروی
کردند و به خیابانها آمدند ،آنها اسلحههای زخمیها را برمیداشتند و تیراندازی میکردند.

مجبور شدیم دست بکشیم .به این دلیل که رهبری جبهه دستور داده بود که نباید کسی ما را در

یونیفرم نظامی ببیند .مجبور شدیم مخفیانه فعالیت کنیم.

آنها از من خواستند در صورت متایل به گروه عملیاتی مسلحی بپیوندم که قصد ترور محمد جفیس
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را داشت .او یکی از فرماندهان حسین 12بود .فردی کثیف و جنایتکار ،که دهها نفر از رفقای ما را
سالخی کرده بود .قرار بود یک حرکت عبرتآموز باشد .زیرا در این دوره روحیهی افراد تضعیف
شده بود .و این حرکت نشانه ای از شروع مبارزات زیرزمینی میبود.

پیش از این یک زن دیگر در َا ّمان بخش بزرگی از یک هتل آمریکایی را ،که دو یا سه شخصیت مهم
در آن ساکن بودند ،منفجر کرده بود و یک گروه انقالبی در قاهره ،وزیر داخلهی ملک حسین،

وصفی تل 13،کسی که در ماه جوالی و سپتامبر تشکیالتی برای سرکوب ما راه انداخت را ترور کرده
بود.

حاال نوبت جفیس بود.

من اول گفتم که با قتلهای انتقامجویانه مخالفم .اما رهبری جبهه مرا متقاعد کرد که در این
 -8جبههی دموکراتیک خلق برای آزادی فلسطین سازمان مارکسیست لنینیست سیاسی و نظامی فلسطینی است
که در سال  ۱۹۶۹با انشعاب از "جبههی خلق برای آزادی فلسطین" به رهبری نایف حوامته تأسیس شد.
 -9نبرد َا ّمان اشاره به درگیری نظامی میان نیروهای انقالبی فلسطینی و دولت اردن دارد که در سپتامبر  1970در
پی یک سلسله درگیریهای پراکنده در طول ماههای گذشته آغاز و در جریان آن که به سپتامبر سیاه نیز معروف است
هزاران فلسطینی کشته شدند.
َ -10ا ّمان  -پایتخت و پر جمعیتترین شهر کشور اردن است.
11- mohammed jaffis
 -12ملک حسین پادشاه اردن از  ۱۱اوت  ۱۹۵۲تا پایان عمر خود در  ۷فوریه  ۱۹۹۹بود .قتلعام هزاران انقالبی
فلسطینی و اخراج پناهندگان فلسطینی در سپتامبر  ۱۹۷۰معروف به سپتامبر سیاه از حوادث مهم دوران فرمانروایی
ملک حسین بود.
 -13وصفي التل وزیر دفاع و همچنین سه دورهی مجزا خنستوزیر ملک حسین بود ،که در  28نوامبر  1971توسط
چریکهای سازمان آزادیبخش فلسطین ترور شد.
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وضعیت سخت و پیچیده ،این حرکت پیشرفت بزرگی در راه مبارزات ماست .چنین حرکتی به
مبارزه جان تازهای میدهد.

وظیفهی من این بود که طعمهای برای فرمانده باشم ،او را اغوا کنم و به خانهای بکشامن که رفیقی
در آجنا منتظر است تا او را بکشد.

کارم را به عنوان پرستار خصوصی برای یک خامن پیر فرانسوی (که به شدت بیمار بود) در سفارت آغاز
کردم .به یاد حجاب آبیرنگ قبیلهی مادرم افتادم و از آن استفاده کردم ،به این شیوه میتوانستم
شبیه زن مسلمان معتقدی به نظر برسم که با حجاب سنتی تردد میکند .هر روز از جلوی ساختمانی

که دفتر آن فرماندهی جالد در آن واقع شده بود عبور میکردم .اما هر وقت که از آجنا خارج میشد دو
یا سه محافظش نیز همراهش بودند .هر بار به من نزدیک میشد ،احساس مرگ میکردم .اما به
زودی توانستم نظرش را به خود جلب کنم .یک شب ،وقتی داشتم از آجنا رد میشدم ،نگهبانانش

را مرخص کرد و به طرف من آمد .با صدایی آرام از من تعریف کرد .من ایستادم ،و با گویش مردم
اسکندریه به او بد و بیراه گفتم ،درست مثل یک زن خیابانی .از آن به بعد متام سعیاش را میکرد تا

به هر طریقی که شده ،توجه مرا جلب کند .هر روز از ساختمانش بیرون میآمد و منتظر من میشد.

ولی هر قدمی که به سوی من برمیداشت زیر نظر ماموران مخفیای بود که رفقای من هم مثل

سایه آنها را تعقیب میکردند.

باالخره روز موعود فرا رسید ،من قبول کردم با او در خانهاش مالقاتی داشته باشم .یکی از رفقا قرار

بود در خانهی او منتظر باشد .اما مشخص شد که ماموران حسین بو بردهاند .همکار من لو رفت
و قبل از اینکه ما وارد ساختمان شویم او را کشتند ،چیزی به فرمانده نگفته بودند تا ماجراجویی

عاشقانهاش را خراب نکنند.

وقتی داشتند جنازهی او را بیرون میبردند ،من و فرمانده وارد خانه شدیم .حلظهی وحشتناکی
بود ولی مجبور بودم نقش بازی کنم .زل زده بودم و گریه میکردم .طوری که انگار اصال منیدامن

چه اتفاقی افتاده است .مثل دیوانهها جیغ میکشیدم چون ممکن بود سر من را هم زیر آب کنند.

پلیسهایی که رفیقم را کشته بودند هنوز آجنا حضور داشتند ،در اتاقی دیگر ،آماده بودند تا کوچکترین
خطایی از من سر بزند که من را هم بکشند.

از ترس میلرزیدم اما اجازه دادم تا مرا در آغوش بگیرد و ببوسد ،اجازه دادم تا با من معاشقه کند.
ولی در ابتدا با حرکتی منایشی او را وادار کردم تا از شر ماموری که در اتاق بغلی بود راحت شویم .گریه

کردم و گفتم" :منیتوامن معاشقه کنم وقتی کسی اینجا باشد ،او ما را دید میزند ".فرمانده که برای
به دست آوردن من به شدت حریص و مشتاق شده بود ،به معنای واقعی کلمه مامور را از آپارمتان

بیرون انداخت.
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ما عشقبازی کردیم ،یا بهتر بگویم او عشقبازی کرد .و همچنان ادامه میداد .بیشتر و بیشتر از

من کام گرفت ،در متام طول شب و من منتظر سپیدهدم بودم تا او را بکشم.

با خود تفنگی داشتم که در دستشویی مخفی کرده بودم ،باالخره روشنایی روز پیدایش شد .ختت را

ترک کردم و به مست دستشویی رفتم تا تفنگم را بردارم .به باغ نگاهی انداختم .مامور پلیس را دیدم
که روی نیمکت خوابیده است .پس کوسن را برداشتم و تفنگ را از الیهی زیرین آن بیرون آوردم.
دوباره به مست ختتی که فرمانده روی آن خواب بود رفتم .به سرش شلیک کردم .بیآنکه ذرهای

دستم بلرزد .مثل این بود که قهوهی صبحانهاش را برایش آورده باشم.

چهار شلیک ،چهار اصابت متوالی ،مثل زمانی که کسی به دیوار میکوبد .از پنجره به باغ نگاه کردم

تا مطمئن شوم مامور پلیس چیزی نشنیده است .او هنوز خواب بود .بدون هیچ مشکلی خانه را
ترک کردم .از کنار ماموران پلیس گذشتم ،پیاده متام شهر را زیر پا گذاشتم .تقریبا میدویدم .پلیسها

در همه جای شهر دیده میشدند آنها به دنبال زنی میگشتند که حجابی آبی به سبک زنان مسلمان
دارد.

چند روز بعد دو زن بازداشت شدند .در روزنامهها آمده بود که آن دو زن محکوم به قتل جفیس
شدهاند .حقیقت این است که این دو زن بصورت داوطلبانه خود را حتویل داده بودند .اما بعد از
بازپرسی مشخص شد که دروغ میگویند .ماموران آن دو را زیر مشت و لگد سیاه و کبود کرده و به
خیابان پرت کردند .رییس پلیس آنها را با عنوان "معتاد به خودمنایی" معرفی کرد .اما چند روز بعد در

پی نامههایی از زنانی که ادعا میکردند جفیس را کشتهاند جستوجو در َا ّمان از سر گرفته شد .در
پلیس حسین به معنای واقعی کلمه پر شد از هزاران نامهی اعتراف از
عرض یک ماه میز کار رییس
ِ
سوی زنان.

با این حرکت زنان عرب راهی برای ابراز همبستگی با من پیدا کردند .برای نشان دادن اینکه کشور

هر چقدر قربانی بدهد ،هرچقدر بها بدهد ،باز هم با متام وجود همراه ماست ،همراه با انقالب،
همراه با انقالب ما ،انقالب پرولتاریای عرب.

											
از طرف فداییان
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